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EESTI RETRIIVERITE TÕUÜHING 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   

 

Aeg: 29. augustil 2012.a. kell 18:00-20:00 

Koht: Tallinn, Kristiine keskus 

Koosoleku juhataja: Reeli Kuhi-Thalfeldt 

Protokollija: Reeli Kuhi-Thalfeldt 

Osalejad: Reeli Kuhi-Thalfeldt, Monica Merima, Monika Normann, Marilis Saul, Pille-Riin 
Sepp ja Tatjana Zamorskaja.  

Puudus: Kaidi Reiljan-Sihvart. 

PÄEVAKORD 

1. 17.08.2012.a. labradoride erinäituse kuluaruandest 

M.Merima andis ülevaate toimunud tuludest-kuludest. Näitus jäi ligikaudu 200€-ga 
miinusesse. Planeerimata kulud olid lennupileti kallinemine, loomaarsti transport ja ühe 
abilise tasu. Lisaks teavitas M.Merima, et on 3.08.2013.a. toimuva erinäituse jaoks Luige 
baasi broneerinud. 

Juhatus otsustas: 

1.1. M.Merima esitab juhatusele toimunud näituse kohta täpsema kuluaruande. 

 

2. 02.09.2012.a. retriiverite tõukatse harjutuskatse korraldamisest 

M.Saul andis ülevaate harjutuskatse korraldamise hetkeseisust. Hetkel on kirjas 10 koera, 
mõni võib veel viimasel hetkel lisanduda. Korraldamine sujub ja abilised olemas.  

Juhatus otsustas:  

2.1. võtta esitatud info teadmiseks. 

 

3. 15.-16.09.2012.a. retriiverite tõukatse ja tasemekatse korraldamisest 

M.Normann andis ülevaate katsete korraldamise hetkeseisust. Katsele on registreerunud juba 
8 koera tõukatsele saagiga, 3 tõukatsele dummyga ja 2 koera tasemekatsele. Arutati 
tasemekatsel diplomite jagamise vajadust. R.Kuhi-Thalfeldt saadab M.Normannile ja 
M.Saulile kuluaruande koostamise tabeli. 
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Juhatus otsustas: 

3.1. anda tasemekatsel lisaks kirjeldusehele ka diplom. T.Zamorskaja tegeleb 
diplomite kujundusega ning M.Normann nende printimisega. 

 

4. 6.-7.10.2012.a. retriiverite tõukatse ja tasemekatse korraldamisest 

M.Saul andis ülevaate katsete korraldamise hetkeseisust.  

Juhatus otsustas: 

4.1. võtta esitatud info teadmiseks. 

 

5. 27.01.2013.a. retriiverite erinäituse korraldamisest 

T.Zamorskaja andis ülevaate näituse korraldamise hetkeseisust. Kohtunikeks on palutud 
Erling Kjær Pedersen Taanist (kuldsete ja flattide kennel Woodstar) ja Pia Itkonen Soomest 
(labradoride kennel Countrylove’s). On olemas elektroonilise registreerimise programmid, 
milleks on võimalik Tatjana abi kasutada. T.Zamorskaja soovib, et erinäituse ajal võiks keegi 
juhatuse liikmetest võiks kohapeal olla. M.Merima otsib sponsorit, üks võimalus on Brit. 
T.Zamorskaja võtab pakkumise retriiveri tikandiga maiusekottide jaoks. Septembri 
keskpaigas võiks alata registreerimine. M.Merima saadab eelarve põhja 

Juhatus otsustas: 

5.1. T.Zamorskaja tegeleb edaspidi näituste registreerimisega. 

5.2. T.Zamorskaja vormistab ERTÜ-le eraldi näituste konto. 

 

6. Retriiverite koolitajate kursuse korraldamise vajadusest 

R.Kuhi-Thalfeldt pakkus välja, et ERTÜ võiks korraldada retriiverite koolitajate kursuse. 
Eelmine koolitajate kursus toimus 12.-14.oktoobril 2007.a, koolitajateks Ari-Pekka Fontell ja 
Heikki Nevalainen. Koolitusel osales 18 inimest. 5 aasta jooksul on aga tekkinud uusi 
koolitamisest huvitatud inimesi, kellel oleks vaja baasteadmisi retriiverite koolitamisest tõu- 
ja tasemekatseks ning selleks sobilikest harjutustest. M.Merima pakkus, et koolitajaid võib 
kutsuda ka Taanist ja Itaaliast. 

Juhatus otsustas: 

6.1. R.Kuhi-Thalfeldt tegeleb koolitajate kursuse korraldamisega, M.Saul ja 
M.Normann on nõus aitama. 
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7. Tõukatse kohtuniku statuut ja kohtunike koolituse korraldamine 

R.Kuhi-Thalfeldt andis ülevaate kohtuniku statuudi ja koolituse korraldamise hetkeseisust. 
Novembris 2011 valmis esialgne versioon tõukatse kohtuniku statuudist ning see saadeti 
kuldsete ja kiharakarvaliste retriiverite tõuühingutele tutvumiseks. 11.12.2012 toimus EKL 
kutsikate ja veteranide showl kohtumine tõuühingute esindajatega ning arutati tekkinud 
küsimusi.  

Kohtunike koolituse põhikursuse korraldamiseks on vaja kutsuda Soomest kohtunike 
koolitaja ning selleks on vaja pöörduda Soome retriiverite tõuomaste katsete kohtunike kogu 
poole. R.Kuhi-Thalfeldt on Soome kohtunike kogu esimehe Harri Siveniga kokku leppinud 
23.septembriks kokkusaamise Tallinnas, et arutada koolituse korraldamist, koolituse täpsemat 
sisu ning koolitusmaterjalide küsimust. 

Juhatus otsustas: 

7.1. päevaraha ja sõidukompensatsioon võiksid olla sarnased teiste katsete ja 
näitusekohtunikega – päevaraha 35€ ja sõidukompensatsioon 0,30 €/km. 

 

8. Töötšempionitiitli statuut retriiverite katsetele 

R.Kuhi-Thalfeldt andis ülevaate retriiverite töötšempioni tiitli kinnitamisest. Küsimus on, kas 
tiitel nimetada retriiverite tõuomaste katsete tšempioniks või on võimalik saada töötšempioni 
tiitel.  

Juhatus otsustas: 

8.1. M.Merima võtab ühendust EKL-st M.Siilmanniga ja uur ib, kas EKL-il on 
plaanis koostada töötšempioni tiitli statuut või tuleks tiitel nimetada retriiverite 
tõuomaste katsete tšempioniks. 

 

9. Labradoride aretusprogramm 

2013.a. lõppeb labradoride aretusprogramm, selle kohaselt tuleb 2012.a. korraldada 
labradoriomanike seas küsitlus. Koostamine käib EKL juhise järgi. Selle võiks kunagi 
koostada ka teistele tõugudele.  

Juhatus otsustas: 

9.1. R.Kuhi-Thalfeldt võtab ühendust Haita-Maarit Zahhar oviga labradoriomanike 
terviseküsitluse korraldamise ja uue labradoride aretusprogrammi asjus. 
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10. Retriiverite info Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehel 

R.Kuhi-Thalfeldt selgitas vajadust muuta retriiverite kirjeldust, mis on Eesti Jahimeeste Seltsi 
kodulehel http://ejs.ee/et/jahimehele/jahikoerad/45-retriiverid.html. See ütleb, et tegemist on 
lindu lendu ajava koeraga. Retriiveri tõuomane töö algab aga tegelikult alles pärast 
püssilasku. M.Merima on sellekohaseid kirju Jahimeeste Seltsile ka varem saatnud, kuid need 
on jäänud vastuseta. 

Juhatus otsustas: 

10.1. R.Kuhi-Thalfeldt võtab ühendust Koit Latikuga, kes on Eesti Jahikoerte 
Tõuühingu juhatuse liige, et teha ühine pöördumine retriiverite kirjelduse 
muutmiseks Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehel. 

 

11. CACIT-i õigusega töökatsete korraldamise vajadusest 

T.Zamorskaja tõstatas küsimuse, et Eestis võiks korraldada ka CACIT-i õigusega töökatseid 
nagu mitmetes teistes Euroopa riikides. R.Kuhi-Thalfeldt uurib FCI katse reeglite kohta. 

Juhatus otsustas: 

11.1. arutada seda küsimust edasi juhatuse meililistis. 

 

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt. 

 

/koosoleku juhataja/    /protokollija/ 

Reeli Kuhi-Thalfeldt     Reeli Kuhi-Thalfeldt   

  


